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ABSTRAK 

Hasanah, Huswatul. 2016. Kemahiran Menulis Teks Berita dengan Menerapkan 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah Siswa Kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2015/2016, 

Skripsi. Tanjungpinang: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. Pembimbing I:Indah Pujiastuti, M.Pd. Pembimbing II: Siti Habibah, 

L.c., M.Ag. 

 

Kata Kunci : Menulis, Teks Berita, Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemahiran menulis teks  

berita dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Tanjungpinang 

yang berjumlah 251 siswa dan sampel dalam penelitian berjumlah 42 siswa, yang 

diambil secara acak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data berupa tes menulis berita dengan menerapkan model 

pembelajaran berbasis masalah. Hasil tes menunjukkan bahwa kemahiran menulis 

teks berita siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang  

tergolong sedang dengan nilai rata-rata 60,95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Hasanah, Huswatul. 2016. Writing Proficiency Text News by Applying Problem 

Based Learning Model Class VIII Junior High School 6 Tanjungpinang 

Academic Year 2015/2016, Skripsi. Tanjungpinang: Education 

Departement of Indonesia Language and Literatur, Teacher Training and 

Education Faculty, University of Maritim Raja Ali Haji. Advisor I: Indah 

Pujiastuti, M.Pd. Co-Advisor: Siti Habibah, L.c, M.Ag. 

 

Keywords: Writing, Text News, Model Problem Based Learning 

This study aims to describe the writing proficiency text news by applying 

problem based learning model grade VIII junior high school State 6 

Tanjungpinang academic year 2015/2016. The population of this research is the 

whole grade VIII Junior High School State 6 Tanjungpinang totaling 251 students 

and research sample amounted to 42 students, taken at random sampling. This 

research is quantitative descriptive research. Data collection techniques in the 

form of news writing test by applying model problem based learning. The test 

result show that the pprpoficiency to write text news grade VIII Junior High 

School Country 6 Tanjungpinang belongs are with average value 60,95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. PENDAHULUAN 

Menulis teks berita bertujuan untuk memberikan informasi, menjelaskan 

dan menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan dan bagaimana. Disampaikan 

dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa yang baku serta susunannya 

yang logis. Menulis teks berita bukanlah hal yang mudah. Karena dalam menulis 

berita biasanya siswa banyak mengalami kesulitan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia yang terjadi 

di Sekolah Mengengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang adalah kurangnya minat 

siswa dalam kemahiran menulis teks berita disebabkan sejumlah siswa mengalami 

kesulitan jika diminta untuk menulis teks berita, tanpa mengetahui topik, teknik 

penulisan, dan jenis berita yang akan ditulisnya. Sebelum menulis sebuah teks 

berita, yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah topik berita yang akan 

disampaikan, jenis berita, unsur berita, dan teknik menulis berita. kurangnya 

penguasaan unsur-unsur berita 5W+1H seperti penulisan unsur-unsur berita yaitu 

5W+1H yang tidak lengkap. Selain itu penggunaan kalimat. Dalam penulisan 

teras berita kalimat-kalimat yang digunakan siswa sangatlah panjang. Seharusnya 

kalimat yang digunakan hanya beberapa kalimat (dua sampai tiga buah kalimat). 

Penggunaan kata-kata yang mubazir serta ejaan dan tanda baca yang kurang 

diperhatikan siswa. Padahal hal-hal itulah yang menjadi dasar utama menulis teks 

berita. Tatabahasa dan pemilihan diksi yang kurang tepat sehingga hasil tulisanya 

kurang baik. Siswa kurang memahami ejaan dan tanda baca yang benar sehingga 

salah dalam penulisan, kurangnya sarana dan prasana pembelajaran yang 



 

 

digunakan. Model pembelajaran yang konvensional sehingga membuat siswa 

merasa jenuh dalam menulis teks berita. 

Untuk mengatasi masalah ini diperlukannya model pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Model yang akan diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas adalah model pembelajaran berbasis masalah 

model ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi siswa dalam memecahkan 

masalah pada kemahiran menulis teks berita, model pembelajaran ini termasuk 

dalam pembelajaran kooperatif karena model ini mengutamakan penyelesaian 

masalah secara individu atau berkelompok sehingga model ini dirasakan efektif 

untuk mengatasi masalah siswa dalam kegiatan menulis teks berita.  

 

2. Metodelogi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subyek yang 

mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 80). Menurut 

(Arikunto, 2010: 173). “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling. Menurut Sugiyono (2010:82) “Dikatakan simple (sederhana) karena 

pengambilan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen”. 

Penetapan sampel penelitian ini didasarkan pada pendapat Arikunto (2002:112), 

“Jika jumlah subyeknya banyak diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih 

tergantung pada kemampuan penelitian, sempit luasnya wilayah pengamatan, dan 



 

 

besarnya resiko peneliti”. Berdasarkan pendapat di atas, sampel penelitian ini 

ditentukan sebanyak 15% dari jumlah populasi (251 siswa), yaitu 42 sampel. 

Sampel tersebut diambil secara proporsional acak pada tujuh kelas paralel. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan juli 2016. Metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif kuantitaatif, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran hasil 

penelitian berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari kemahiran menulis teks 

berita siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Tanjungpinang dengan menerapkan model 

berbasis masalah.  

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berdasarkan dari hasil rata-rata kemahiran menulis teks berita dengan 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang dapat dilihat bahwa kemahiran 

menulis teks berita siswa dengan kriteria penilaian unsur berita 5W+1H, teras 

berita, badan dan penutup berita, ejaan dan tanda baca adalah 2560 : 42 = 60,92 

dengan kategori sedang. 

 

4. Simpulan dan Saran  

Kemahiran menulis teks berita dengan menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2015/2016 tergolong sedang yakni dengan nilai 

rata-rata 60,95. Nilai rata-rata tersebut diperoleh dari penggabungan empat aspek 

penilaian yaitu aspek unsur berita 5W+1H, teras berita, badan dan penutup berita, 

ejaan dan tanda baca.  
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